
Робота над сценарієм – справа копітка. Але перш ніж 
 розпочати, треба розуміти, 
що не кожен дослідницький продукт можна оформити як кіносценарій. Тільки 

впевнившись, що бачите героя пошуку в певних обставинах, відчуваєте його емоц�, 
можна розпочинати. 

Етапи роботи над коміксом:

Етап 1. Напишіть сценарний план. 
Після того як визначена тема, складаємо  сценарний план -  схему майбутнього 
сценарію. До нього включають тему, ідею сценарію, основні епізоди сценарію, 
теми епізодів.  Теми треба писати чітко, лаконічно – одним реченням. 
Професіонали радять складати план з 3- 9 епізодами. Ось як це виглядає у нашій 
роботі :

Епізод №1 «Повернення Василя»

Епізод №2 «Перші збори»

Епізод №3 «Зв` язок із січовими стрільцями»
   
У нашій роботі таких епізодів шість.
Також зазвичай у сценарному плані визначають локац� – місця д�.

Етап 2. Визначіть локац
.  Сценарний план краще писати по локаціях – місцях д�. 
Спершу їх просто намітьте схематично, поміркуйте, хто з героїв може тут бути, 
про що будуть говорити чи виконуватимуть певні д�.

Етап 3. Робота над локацією. Місце д� має бути виписано детально, особливо 
уважно треба ставитися до інтер’єрів – намагайтеся, передати дух часу, про 
який іде мова, не зневажайте деталями, бо часто саме вони є необхідними 
компонентами.
  
Етап 4. Робота з діалогами.  Пам’ятайте- це не просто репліки, це емоц�, це 
характеристика. Обирайте ту лексику, яка б  відповідала епосі, місцю д� і 
обов’язково характерам ваших героїв. Не забувайте, що люди не статичні,  тобто 
треба продумати жести, міміку тих, хто спілкується. Не слід затягувати діалоги, 
повторювати одні і ті ж фрази – буде нудно читати.

Етап 5. Єдність сюжету.  Уважно опрацюйте кожну локацією. Пам’ятайте про 
тяглість та взаємозв’язок між локаціями та епізодами заради єдності сюжету.

Етап 6. Технічні вимоги до оформлення. Слідуйте правилам оформлення 
готового продукту:
  
Кіносценар� пишуться (друкуються) на папері формату А4, шрифтом «Courier» 
або «Courier New», кеглем 12, міжрядковим інтервалом 1,5.
 Імена героїв, нові репліки і ремарки пишуться з нового рядка, з абзацу. 
Заголовки сцен і власні імена пишуться з великої літери.  
Наприклад:

ІНТ. ТА Ж КІМНАТА, У ВІКНАХ ТЕМНО. НА СТОЛІ БЛИМАЄ НЕВЕЛИКА СВІЧКА У СКЛЯНІЙ 
СКЛЯНЦІ. НА ЛАВЦІ НАВКОЛО СТОЛУ СИДЯТЬ ВАСИЛЬ, ПЕТРО, ВАСИЛЬ ГРАБАР. ІВАН 
СТОЇТЬ БІЛЯ ВІКНА. ВЕЧІР.

ВАСИЛЬ : Ось таке, хлопці, я почув на своїх курсах.
ПЕТРО : Жах! Вони що там, зовсім з глузду з�хали!!! Як це виселити?  
ІВАН  поривчасто:   А  навіщо  вони нас залишали під німцями? Хтось питав нас, як ми жили тут, 
легко нам було?
ВАСИЛЬ  Грабар : Не можна так народ зневажити, невже вони Бога не бояться?
                          Стукає кулаком по столу.
                              Із сусідньої кімнати чується 
                покашлювання.
ІВАН пошепки : Та такі бояться! Вони, мабуть, самому чорту служать!
 
Ніякого іншого форматування, особливо підкреслення, курсиву і жирного 
шрифту в кіносценаріях не буває.

Удачі, працьовитості та натхнення!

Щербина Любов

Методика написання кіносценарію. На прикладі 
проєкту «Спілка українських козаків»

Герої нашого проєкту- група юнаків з міста Вовчанськ на Харківщині, які у повоєнний час об `
єдналися в антирадянську організацію «Спілка українських козаків» .


